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NATURVITENSKAPELIG POLITIKK? 

En kunnskapspolitisk kritikk av norsk miljøbevegelse 

«Natur- og miljøvern synes ikke å ha samme appell som tidligere. Til 
tross for naturvernår og spontanaksjoner, massemediainformasjon og 
internasjonale gigantkonferanser, politiske valgprogram og verneplaner 
- det er som om all innsatsen likevel bare gir begrensede resultater. 
Nå er det som om selve natur- og miljøvernbevegelsen er i ferd med 
å dempes» .1 

Som den intelligente leser har gjettet, er ikke dette sitatet fra 1992 men fra 
1973. Noen vil sikkert mene at Thor Larsens beskrivelse fortsatt har 
gyldighet, men en slik karakteristikk er ikke bare nostalgisk. Den er også 
misvisende. Hva som trenges er en analyse av miljøpolitikken som legger 
større vekt på hvordan miljøspørsmål frambringes, og hvilken rolle miljøbe
vegelsen spiller i denne sammenhengen. Her er det viktig å skjære klar av 
såvel nostalgi som moralisme. Miljøspørsmålene er selvsagt knyttet til 
økonomiske forhold, men vi må også legge stor vekt på politiske og 
ideologiske trekk. De skjærer delvis på tvers av tradisjonelle skillelinjer. 

Det må blant annet erkjennes at arbeiderbevegelsen ikke har hatt noen 
helterolle i miljøsammenheng. Tvert imot har den i et historisk og inter
nasjonalt perspektiv et betydelig «synderegister» når det gjelder naturvern og 
miljø. De tidligere overgangssamfunnene i Øst-Europa og Sovjet er preget av 
miljø-ødeleggelser med et omfang og en alvorlighetsgrad som på vesentlige 
områder overgår det vi kjenner fra Vest-Europa og USA. De moderne 
miljøproblemene er således ikke bare et produkt av kapitalismens utvikling. 
De ser ut til å være skapt av noen fellestrekk ved de anvendte industriali
seringsstrategier, kanskje særlig prioriteringen av økonomisk vekst og økt 
industriproduksjon, i tillegg til oppfatningen av naturen som en uuttømmelig 
ressursleverandør og avfallsmottaker. 

Metaforisk framstår miljøkrisene som det moderne samfunnets «syndefall» 
- beviset på noe grunnleggende sett problematisk ved den moderne måten å 
forholde seg til naturen på. Klarere enn noen annen sosial bevegelse har 
miljøbevegelsen stått fram med profetiske fordømmelser av den høymoderne 
livsstilen og levemåten: «Vend om, mens det ennå er tid!». Budskapet gjør 
sterlc:t, men kortvarig inntrykk, og synden fortsetter. 
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Vardøger 9 (1977) inneholdt en artikkel om den norsk miljøbevegelsen som 
jeg laget sammen med Kjell Gunnar Holm. Her kritiserte vi ulike ideologiske 
retninger innenfor bevegelsen for moralisme og svak samfunnsforståelse. 2 

Miljøbevegelsens mangel på stabilitet og dens hjelpeløshet i forhold til å 
forstå den politiske utviklingen på 1980-tallet viser at denne kritikken traff. 
Artikkelen hadde imidlertid også alvorlige mangler. For eksempel var vi lite 
oppmerksomme på mulighet.ene for framvekst.en av et statlig-kommunalt 
miljøvernapparat og utviklingen av en «grønn kapitalisme». 

Nå er ikke hensikten med denne artikkelen å tygge 15 år gammel grØt. 
Miljøproblemene er blitt enda stØrre og viktigere, og det gjelder å kunne 
handle i forhold til dem. Slik handling forutsetter ikke bare forståelse av 
miljøproblemenes karakter, men framfor alt en analyse av de politiske 
mulighetene for å kunne løse dem. Med dette utgangspunktet mener jeg at det 
fortsatt er viktig å se kritisk på miljøbevegelsens politiske og ideologiske 
rolle. Et slikt kritisk blikk vil avdekke en bevegelse som forstrekker seg fordi 
den forsøker å spille rollen som bred samfunnsomformende kraft, basert på 
en innskrenket naturvitenskaps-preget verdensforståelse og en forholdsvis 
passiv medlemsmasse. Følgelig trenger vi en teoretisk og strategisk reorien
tering, med slØrre vekt på politiske analyser og lokale aksjoner. Dette er -
spissformulert - hovedtesen i denne artikkelen. 

Holdning og handling - en politisk utfordring 

Dagbladet brakte 25.1.92 et stØrre oppslag med overskriften «Politikerne er 
miljøsinker». Utgangspunktet var et gallup-resultat som viste at til sammen 62 
prosent av et representativt utvalg av den norske befoncDing var villige til å 
redusere forbruket. Av disse kunne halvdelen tenke seg å redusere forbruket 
«betraktelig», mens den andre halvdelen ville stabilisere forbruket på dagens 
nivå fordi de så fortsatt vekst som «uforsvarlig». Professor i statsvitenskap 
Ottar Hellevik kommenterte dette samme dag, og hans hovedkonklusjon var: 

«Resultat.ene er oppsiktsvekkende og helt uventede. Folks holdninger 
til miljøspørsmål og fortsatt forbruksvekst er langt mer radikale enn 
det som kommer til uttrykk gjennom politikernes ord og handlinger>>.3 

SVs leder, Erik Solheim, tok noen dager tidligere i samme avis til orde for et 
nulloppgjør ved vårens tariff-forhandlinger. Hans budskap var at det private 
forbruket nå var høyt nok, og at nye ressurser burde overføres til sektorer med 
slØrre behov, slik som miljøvern og offentlige omsorgstjenester. Solheim 
synes på denne måten å ha truffet opinionen «midt i hjertet», men også 
miljøbevegelsen burde føle varmen av Dagbladets gallup. Hvordan kan det så 
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ha seg at med en så overveldende stØtte for stabilisering eller kraftigereduk
sjoner i forbruket at det solheimske SV bare får 13-14 prosent av stemmene? 
Eller at miljøbevegelsen stort sett er ute av stand til å mobilisere stØrre 
befolkningsgrupper? Hvorfor retter Hellvik bare skytset mot «politikerne» som 
«må nærme seg folket», og ikke mot «folket» som kanskje burde ha valgt seg 
andre politikere? 

Både miljøbevegelsen og SV har spilt en viktig rolle for at folk svarer slik 
Dagbladets gallup viser. Et betydelig flertall i det norske folk er sannsynligvis 
urolige for miljØProblemene og villige til å diskutere ønskeligheten av et økt 
forbruk av materielle goder, selv om det er uklart hvor dypt uroen stikker. 
Problemet med å fortolke dette gallup-resultatet er imidlertid at formuleringen 
av spørsmålet er vag og svaret uforpliktende. For det første er det ikke 
klargjort hva en stabilisering av forbruket betyr, enn si hva en «kraftig 
reduksjon» innebærer. For det andre er det ingen som har noen politisk 
oppskrift på et «nullvekst-samfunn», verken hva det er eller hvordan vi 
kommer dit. Gallup-resultatet viser derfor bare en tilslutning til noen meget 
allmenne utsagn. De peker riktignok i miljøvennlig retning, men de har en 
helt ualminnelig fortolkningsmessig fleksibilitet Miljøbevegelsens (og for 
såvidt også SVs) manglende oppslutning er blant annet et resultat at den ikke 
kan gi noen overbevisende og appellerende utlegning av politiske mål og 
politiske strategier for å realisere disse verdiene." 

SVs manglende troverdighet som samfunnsomformende parti er beslektet 
med miljøbevegelsens vanskeligheter med å opptre politisk. Miljøbevegelsens 
problemer har imidlertid en noe annen karakter og gjenspeiler et viktig trekk 
ved sosiale bevegelser: vekten på handling og praktiske resultater, og ambi
valensen overfor ideologiske debatter. Dette fikk vi demonstrert gjennom 
framvisningen for åpen scene i 1991 av noen av de interne motsetningene i 
norsk miljøbevegelse, framfor alt gjennom mediautspill fra Bellonas Frederic 
Hauge. Hauge kritiserte de andre miljøorganisasjonene for moralisme, purita
nisme, ideologisering og autoritære strategier.5 Til gjengjeld ble han beskyldt 
for å være naiv, konservativ, industrivennlig og farlig.6 Invektivbruken var 
således kraftig, og massemedia var tilsvarende sterkt interesserte - en kort 
stund. 

Pragmatisme og puritanisme 

Likheter og motsetninger klargjøres bedre i et «konfrontasjonsintervju« med 
Hauge og Dag Hareide, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, i Bellona 
Magasin. I tråd med åtti-åras amerikaniserte forflatning av politikken vinkles 
dette intervjuet som en konkurranse om å være best, et verbalt oppgjør «mann 
mot mann»: «Ja, vi spiller på samme fotballag, og det viktigste er laginnsat-
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sen. Men det betyr ikke at man ikke kan slåss om bestemannspremien».7 Det 
intellektuelle nivået på gutteleken er verken imponerende eller beroligende for 
dem som ser miljøbevegelsen som en viktig politisk bevegelse for framtida. 
Forskjellene mellom Bellona og Norges Naturvernforbund blir nærmest av en 

formell karakter. Hauge beskriver Bellona dels som en aksjonistgruppe, men 
primært som mot-ekspertise: 

«Ja, jeg opplever det å fungere som motekspertise som uhyre viktig, 

å være motekspertise til politikere og byråkrati, en ekspertise som' er 
tilgjengelig for folk flest, et redskap folk kan bruke når de slåss på det 

lokale plan».8 

Hareide forsøker å profilere Naturvernforbundet som mer ideologisk, men han 
og Hauge synes å være enige om at miljøbevegelsen tidligere var altfor 

ideologisk. 

«På syttitallet var miljøbevegelsen så politisk og ideologisk styrt at 
man ikke fikk med folk. ( ... ) vi har slitt for å komme bort fra lilla
skjerf-og-studiesirkel-på-Blindern-stempelet( ... ) nå handler det om å 
vise at vi er for noe, at det er vi som er for et bedre samfunn, et 
samfunn med ren natur der vi tar vare på hverandre, supplerer 

Hareide».9 

Det er likevel viktige forskjeller. Bellona framstår i Hauges beskrivelse som 
pragmatisk og orientert mot småskrittsreformer, som en bevegelse som skal 
«gjøre verden litt bedre hele tida ." jeg synes man skal passe seg for å stille 
mål, særlig politiske målsetninger som er urealistiske».10 Naturvernforbundet 
er også en pragmatisk organisasjon, men de reiser i det minste ideologisk

politiske spørsmål som betydningen av EØS og EF-medlemskap. Dag Hareide 
har dessuten bidratt med en bok, Det gode Norge. På vei mot et medmenne
skelig samfunn? .11 Den er et miljøpolitisk manifest i Erik Dammans ånd. 
Hareide er her særlig opptatt av samfunnets moralske forvitring og erstatnin

gen av sosialt fellesskap med materielt forbruk. 
Hareides bok er trolig et ganske representativt uttrykk for «gode 

miljøverneres» «gode vilje». Den griper fatt i spørsmålet om hva som er det 
gode liv, og kopler sosial og materiell utvikling slik at Hareide kan argumen
tere for at den miljøbelastende forbruksveksten er knyttet til en sosial 
forvitring av det norske samfunnet. Nettogevinsten av «velstandsøkningen» de 
siste femti årene framstår dermed som negativ. Slik argumenterer Hareide 
effektfullt for at et framtidssamfunn som er bygd på mer fellesskap og mindre 
forbruk, vil representere et klart framskritt i «livskvalitet». 
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Hareides strategiske problem er naturligvis hvordan det er mulig å skape 
forandring i Norge i dag. Hvordan kan det bygges en sterkere miljøbevegelse? 
Han ser visse muligheter i de holdningsendringer som gallupmessig kan 
observeres, særlig blant ungdom. 

«Men det er ingen automatikk i en folkebevegelse. Den må alltid 

arbeides fram av folk. Den følger ikke økonomiske lover som i 
markedet eller maktens lover som i staten (sic!).( ... ) Derfor blir ikke 
miljøbevegelsen en folkebevegelse før folk i Norge begynner å 
organisere seg og gjøre noe sammen».12 

Som generalsekretær i NNV har Hareide bidratt til å omsette noe av dette i 

tankegangen omkring «miljøheimevem» og aktivisering av barn og ungdom 
som miljødetektiver. Det er imidlertid uklart hvordan dette kan bidra til annet 
enn en viktig, men likevel nokså begrenset, bevissthetsendring. 

Svakheten ved analysene ligger i samfunnsforståelsen. Hareide har 
riktignok viktige poenger i sine beskrivelser av sosiale forvitringsprosesser, 
men hans analyser av hvordan den norske samfunnet holdes sammen og 
utvikles, er svake. Det skyldes ikke bare en forholdsvis overflatisk analyse av 
den senmoderne kapitalismens økonomiske og politiske logikker, men også 
at han ikke har blikk for dynamikken og tyngden i de institusjonelle ordninger 
som er skapt i Norge i etterkrigstiden. Det er også noen litt underlige 

teknologioptimistiske innslag. Et eksempel på dette er en slengbemerkning om 
solcelle-panel: 

«I løpet av et par tiår blir kanskje solcellepanel økonomisk billige nok 

til å konkurrere med annen energi. Da kan vi produsere energi på 
taket ( ... ) Dette vil bli en revolusjon i maktforholdene. Vi blir ikke 

avhengige av sentraliserte olje- eller kullkraftverk og multinasjonale 
selskaper. Vi blir ikke avhengige av oljeproduserende land (sic!). 
Produksjonen kan foregå desentralisert i hjemmene. Og de nye 
energieksportØrer kan bli land med store ørkenområder».13 

Nå er energitettheten i sollys for liten til at dette lar seg gjennomføre, selv 
teoretisk, men det mest problematiske er at Hareide argumenterer som en 
teknologisk determinist: Dersom en slik desentralisert energiforsyning skulle 
være mulig, ville det i seg selv føre til en revolusjon i maktforholdene. 
Problemene med Hareides forståelse av forholdet mellom teknologi, politikk 

og økonomi kan illustreres enda bedre ved å se på hans kortfattete analyse av 
bilen. 
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Den unyttige bilen? 

Det er i dag bred politisk enighet om at bilbruken er et miljøproblem, både 
i forhold til ressursbruk og forurensninger. Reduksjon i bilkjøring er et mål 
som aksepteres av de fleste politiske partier. For å oppnå dette målet anvendes 
bensinavgifter og bompenger, kombinert med en forsiktig satsing på kollektive 
kommunikasjonsmidler. Hva er det så man forsøker å påvirke? Hareide 
analyserer problemet med bilen på følgende måte: 

«Ved siden av TV'en er det ingen gjenstand som har preget vårt 
dagligliv mer de siste 30 årene - enn bilen. Da bilsalget ble frigitt i 
1960 begrunnet sosialøkonomene det med at det ville øke den 
økonomiske veksten og gi folk anledning til å 'konswnere' natur 
gjennom bilvinduene. To år etter kjøpte Einar Gerhardsen sin første 
bil, en folkevogn. I 1950 var det 7 barn pr. bil i Norge. I 1990 er det 
et halvt barn pr. bil. Det er et meget trist og meget spennende 
tankeeksperiment å forestille seg hvordan norske byer og tettsteder 
kunne sett ut om vi ikke hadde valgt å satse så ensidig på bilen. Bilen 
stjeler jorda i stor stil fra byboere og bønder og er en storforurenser 
av lyd og luft».14 

Hva slags forandring er det egentlig Hareide her omtaler som en slags 
sosialøkonomisk forførelse? Jo, det er en av de mest dramatiske forandringer 
i den fysiske utformingen av norske byer og tettsteder og i folks levemåte 
noensinne. Dette er dramatikk av et omfang som fortjener en mer kjølig og 
inngående oppmerksomhet enn Hareide gir den. 

Bilen er en · gjenstand som ikke kan skilles fra det moderne norske 
samfunnet, slik vi kjenner det Tvert om er dagens samfunn konstruert med 
bilen som et hovedfundament Den er ikke bare et transportmiddel. Bilen er 
en fysisk og sosialt organiserende faktor og et viktig kulturelt element. Den 
er en bærebjelke for urbaniseringa av landsbygda og for en fortsatt spredt 
bosetting, den spiller en nøkkelrolle for organiseringen av hverdagslivet i de 
fleste norske familier, og den er en forutsetning for den fysiske utformingen 
av det norske samfunnet etter 1945.15 

Dette betyr ikke at bilen er blitt en absolutt nødvendighet, men det 
innebærer at strategien for en sterk reduksjon i bilbruken må vurderes nøye. 
Hva blir for eksempel konsekvensene av en sterk økning i avgiftene på 
bilkjøring? Hvordan vil dette virke inn for eksempel på relative boligpriser og 
husholdningsutgifter? En gjennomsnittsnordmann reiser ti ganger så langt i 
dag som i 1945, og gjennomsnittsfamilien bruker omtrent en like stor andel 
av inntekten til transport som til mat og bolig. Er dette faktorer som kan 
endres raskt uten sosiale skadevirkninger, og hvordan skal dette i så fall 
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gjøres? Spørsmålet må blant annet sees på bakgrunn av den krise som allerede 
eksisterer på boligmarkedet og de gjeldskriseproblemer som mange norske 

familier sliter med, og som de ikke kan løse bare ved å flytte. 
Hareides forståelse av bilen i det norske samfunnet leder fram til følgende 

strategiske konstatering: 

«Minsket bilbruk vil åpne for 'den nære' byen. Det er byen hvor alle 
kan gå eller sykle til butikken og andre servicesentra. Det er storbyen 
som består av mange småbyer>>.16 

Beskrivelsen her er i beste fall overfladisk, men hovedproblemet er at Hareide 
har snudd årsakssammenhengen på hodet. Bilen har riktignok muliggjort en 
byplanlegging som sprer ulike funksjoner over forholdsvis store arealer. 
Dermed skapes det byer som gjør det vanskelig å greie seg uten bil, med 

mindre byene omkonstrueres.17 Utgangspunktet for en bærekraftig bilpolitikk 
må derfor være at det er «den nære byen» som skal føre til minsket bilbruk. 
Det handlingsmessige fokus må flyttes fra individuelle avgifter til fysisk og 
sarnfunnsorganisatorisk planlegging. 

Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon, Natur og Ungdom (NU), 
formulerer seg nærmere et slikt syn i sin plattform der NU parolemessig går 
inn for at «transportbehovet (skal) reduseres ved at arbeidsplasser og 
servicetilbud plasseres der folk bor».18 Dette er imidlertid også for grovt og 
for lite radikalt En vesentlig reduksjon i bruken av bil i Norge må føre til en 
revolusjon i vår oppfatning om bo-idealer: fra spredte eneboliger til konsen
trert bebyggelse med mye sterkere innslag av leiligheter. Kritikken må reises 
mot by- og regionplanleggingen, mot arkitekt- og planleggingsprofesjonene, 

og ikke ensidig mot bilen. Det må også kastes kritiske blikk på for eksempel 
organiseringen av idrett og andre fritidsaktiviteter som i økende grad er blitt 

basert på biltransport Slalom og utfor, for eksempel, er utenkelige som 
massefritidssyssel uten massebilisme. 

Gjennom mer nøyaktige analyser av for eksempel sammenhengen mellom 
bilbruk, forskjellige typer av aktiviteter og den fysiske utformingen av det 
norske samfunnet er det også mulig å gi en mer jordnær og realistisk innsikt 
i hva det vil si å redusere forbruket av miljøhensyn. Hvilke belastninger vil 
oppstå, og hva kan gjøres for å takle disse? Alle vet at bompenger og avgifter 
på bil og bensin rammer skjevt og usosialt Få synes å ha tenkt gjennom 
mulighetene for at en sterk økning i omkostningene ved bilbruk kan få 
dramatisk effekt på boligpriser og gjeldsproblemene i det norske samfunnet 
Dette er ikke ment som noe forsvar for bilen. Det er en påminnelse om å 
tenke helhetlig også i miljøspørsmål. 

Denne påminnelsen kan virke paradoksal, for miljøpolitikere oppfatter 
gjeme seg selv som de som tenker mer helhetlig enn andre. Poenget er 
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imidlertid at miljøbevegelsen er preget av å se «helhet» gjennom noen litt 
spesielle briller. Karakteren av disse «brillene» lar seg lettest forstå ved å se 
på noen trekk ved utviklingen innenfor den moderne miljøbevegelsen. 

Den moderne miljøbevegelsen: Fra naturvern til miljøpolitikk 

Gjennom hele den moderne epoken er den industrielle utviklingen blitt 
kritisert av grupper som har vært bekymret for naturforstyrrelser og -ødeleg
gelser: utryddelse av dyre- og plantearter, inngrep i «naturens orden», m.v. 
Det organiserte naturvernet er imidlertid ikke mer enn hundre år: I 1892 ble 
The Sierra Club opprettet i USA av Redwood-aktivisten John Muir. Lands
foreningen for Naturfredning i Norge som senere skiftet navn til Norges 
Naturvernforbund, ble startet i 1914. I samme periode vedtok Stortinget 
lovbestemmelser om naturfredning og naturvern.19 

Det tidlige naturvernet var et elitepreget mellomlagsfenomen, i hovedsak 
båret fram av akademikere som ivaretok profesjonelle og fritidsmessige 
interesser. Imidlertid spilte også motstridende næringsinteresser en viktig rolle. 
Den trolig første vitenskapelige forurensningsstudien i Norge - av Drammens
elva i 1911og1912-var motivert av motsetninger mellom treforedlingsindu
strien og oppsitterne som ønsket et fortsatt stort utbytte fra sitt tradisjonelle 
laksefiske.2() Spirene til statlige reguleringer på området er eldre. De bygde 
nettopp på behovet for interessea\'veining. Statsmakten måtte for eksempel 
vurdere behovet for rent vann mot behovet for å bli ~itt avfall på en billig 
måte. 

Den nye miljøbevegelsen som dukket opp i løpet av 1960-årene, hadde et 
annet utspring. Rachel Carsons bok fra 1962 om skadevirkningene ved bruk 
av insektmidlet DDT, Den tause våren, framheves ofte som en slags utløsende 
faktor. Det var imidlertid mange forhold som virket sammen: oppløsning av 
den kalde krigens ideologiske jerngrep, utdanningseksplosjonen og en økende 
mengde kritisk informasjon om miljøspørsmål. Det ble utviklet miljøpolitiske 
og miljøvitenskapelige diskurser i nær kontakt med hverandre, diskurser som 
på forskjellige måter målbar katastrofeaktige perspektiver: Overbefolkning, 
forgiftning av naturen og uttømming av ressurser som ikke var fornybare. Den 
nye miljøbevegelsen er paradoksalt nok et produkt av den samme moderne 
forskningen som har muliggjort de problemene som bevegelsen kritiserer. 

En sammenliknende studie av miljøbevegelsen i Sverige, Danmark og 
Nederland argumenterer for at utviklingen av den nye miljøbevisstheten kan 

deles inn i fire perioder:21 
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l. 1962-1968 som var en slags offentlig utdanningsprosess som langsomt 
formet en miljøbevissthet. Her spilte forskning og forskere en sentral 
rolle. 

2. 1969-1973 der de nye miljøorganisasjonene blir dannet, delvis i skarp 
kontrast til eksisterende naturbevaringsforeninger. 

3. 1974-1980 som representerer det aktivitetsmessige høydepunktet for 
den nye miljøbevegelsen, samtidig som det kan observeres en 
tiltakende spesialisering. 

4. Etter 1980 har det skjedd en økende fragmentering, slik at bevegelsen 
blir en samling av spesialiserte organisasjoner med et til dels pro
blematisk innbyrdes forhold. 

Innenfor denne felles ramme utvikler svensk. dansk og nederlandsk miljø
bevegelse seg i henhold til særtrekk ved de nasjonale politiske kulturene. I 
Nederland ble det opprettet en rekke atskilte miljøorganisasjoner som tidlig 
ble profesjonalisert i form av lønnede medarbeidere. Dette førte etter hvert 
fram til en miljøbevegelse som i hovedsak fungerer som en kilde til spesia
lisert kunnskap og ekspert-råd for det politiske establisment Den svenske 
miljøbevegelsen forble svak gjennom mestedelen av perioden fordi det 
svenske sosialdemokratiet adopterte miljøproblemene og redefinerte dem som 
en oppgave for den svenske velferdsstaten. I Danmark ble derimot miljØbe
vegelsen en grasrot-bevegelse med sterke deltakerdemokratiske og desentra
listiske trekk. Profesjonaliseringen som ble dominerende i både Nederland og 
Sverige, passet ikke inn i dansk politisk kultur. 

Utviklingen i Norge skiller seg fra de tre andre landene både ved et noe 
annerledes faseforløp og en annen politisk utvikling. Den norske miljø
bevegelsen hadde sitt utvilsomme høydepunkt i første halvdel av 70-tallet. 
med vasskraftutbygging og bymiljø som de mest sentrale sakene. For den 
radikale delen av bevegelsen fikk også kampen mot norsk EF-medlemskap en 
spesiell betydning. EF-kampen bidro til å knytte miljøspørsmålene til en 
bredere, særnorsk ideologisk utvikling som var preget av distriktspolitikk og 
tradisjonelle radikale strømninger. Resultatet som ble beskrevet som en slags 
venstre-populisme, gjorde seg også gjeldende i enkelte av de politiske 
partiene, særlig SV og Venstre. Trolig er dette en hovedgrunn til at vi i Norge 
ikke har noe Grønt parti av betydning. 

Seieren ved folkeavstemningen i 1972 skapte både entusiasme og 
optimisme på venstresida, noe som nok også smittet over på miljøbevegelsen. 
På sikt bidro trolig seieren også til et raskere tilbakeslag: De politiske mulig
hetene ble overvurdert, blant annet oppslutningen om alternativer til den 
etablerte norske kapitalisme. Perioden fra omkring 1975 til 1987 var en lang 
nedtur, med en rekke viktige nederlag der Alta-saken var det mest alvor-
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lige.22 Dette innebar samtidig en omdanning av den norske miljøbevegelsen, 
både organisatorisk og ideologisk. 

Økopolitikk - mellom naturvitenskap og samrunnsrorståelse 

Den norske miljøbevegelsen i første halvdel av 1970-årene var organisatorisk 
fragmentert. Målt i medlemstall dominerte NNV og Erik Dammans «Frem-

. tiden i våre hender» (FIVH), men de fungerte begge som relativt uforpliktende 
masseorganisasjoner. På nasjonalt nivå opererte også en del aktivistiske 
aksjonsgrupper med ambisjoner om landsomfattende organisering, knyttet til 
avgrensede saksområder som fiskerigrenseproblematikk, atomkraft, energipoli
tikk, etc. Dessuten fantes det ideologiske «smågrupper>> som Samarbeids
gruppene for natur- og miljøvern (snm) og Populistiske arbeidsgrupper (P AG) 
som bidro til utvikling av miljøvernideologier. På dette området var også Erik 
Damman og FIVH sentrale. Minst like viktige var nok det store antallet lokale 
og regionale aksjonsgrupper som ble dannet i perioden. Disse gruppene var 
ad hoc-pregede og sterkt saksorienterte, ofte definert i forhold til vasskraftut
bygging eller nærmiljøproblemer av typen veibygging, sanering, o.l. 

Denne relativt fragmenterte og spesialiserte aksjonsorienterte bevegelsen 
ble holdt sammen og synliggjort gjennom ideologisk debatt I bøker, 
tidsskrifter og avisartikler ble miljøspørsmål forsøkt konstruert som bærende 
og strukturerende dimensjoner i et samfunnssyn. I denne debatten deltok også 
de etablerte politiske partiene, inklusive en noe mer uryddig venstreside med 

tiltakende marxistisk inspirasjon. 
Den praktiske betydningen av denne debatten skal ikke overdrives. For det 

første var en hoveddel av bidragene situasjonsbeskrivelser av miljøkrisa der 
vekten var lagt på å få fram situasjonens alvor. For det andre hadde mange 
av de teoretiske bidragene form av generelle systemforklaringer på miljø
problemene. Disse ble analysert allment som produkt av den kapitallogiske 
akkumulasjonsdynamikken eller som konsekvens av et politisk valg: satsingen 
på økonomisk vekst framfor utvikling av et likevekts- eller nullvekstsamfunn. 
Verken marxismen eller økofilosofien produserte en innsikt i konkrete norske 
samfunnsforhold som kunne brukes som grunnlag for en effektiv miljøkamp
strategi. Populismen (Ottar Brox, Hartvig Sætra m.fl.) var tettere på den 

norske virkeligheten, men den konsentrerte seg for sterkt om regionale 
spørsmål. Det medførte en problematisk ensidighet i samfunnsforståelsen. 
Sentrale utfordringer som sosialdemokratiets rolle, velferdsstatens utvikling, 
forskningssystemets betydning og teknisk-industrielle omstillingsprosesser ble 
detfor ikke integrert i miljøtenkningen. 

Den ideologiske debatten . i dagens norske miljøbevegelse viser at den 
radikale økopolitikken i hovedsak er forsvunnet. Heller ikke økofilosofien 
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spiller noen vesentlig rolle. Det som dominerer er en slags miljømoralisme (a 
la Erik Damman), i kombinasjon med en aksjonsorientert pragmatisme. Med 
Dag Hareide som generalsekretær preges også Naturvernforbundet i økende 
grad av den samme miljømoralisme som FIVH. Bellona og Greenpeace 
unngår behendig enhver diskusjon med politisk tilsnitt De representerer i så 
måte et brudd med tverrpolitiske idealer som tross alt forutsetter et minimum 
av ideologisk-politisk debatt. Farene med denne pragmatismen er betydelige 
fordi fraværet av ideologisk-politisk debatt lett fører til opportunisme. Både 
Greenpeace og Bellona har hatt sterke tendenser til å prioritere saker mer på 
grunnlag av deres medietekke enn deres miljøpolitiske betydning. Greenpeace 
sitt arbeid med selfangst er et godt eksempel. En annen type problem er 
Bellonas allianse med industribedrifter for å kreve at offentlige myndigheter 
skal betale for opprenskningen etter de samme bedriftenes årelange forurens
ning. 

Et mindre påaktet kjennetegn ved den ideologiske debatten i miljø
bevegelsen på 1970-tallet var den stilltiende aksepten innenfor de fleste 
miljøpolitiske retninger av det moderne vitenskapelige skillet mellom natur og 
samfunn. Dette skillet, som vi kan se utvikle seg i den vitenskapsteoretiske 
debatten mellom Thomas Robbes og Robert Boyle, står i kontrast til 
natursynet i middelalderen. Mens naturen hadde vært intensjonal og talefør, 
ble den gjennom framveksten av det moderne samfunnet rå og umælende.23 

Resultatet ble at den moderne naturvitenskapen fikk det fortolkningsmonopol 
i forhold til naturen som ingen i dag bestrider - heller ikke miljøbevegelsen. 

Det kunnskapsteoretiske skillet mellom natur og samfunn er imidlertid 
ikke konsekvensløst. Tvert imot representerer det et alvorlig problem for alle 
som er opptatt av å forstå natur og samfunn som en helhet På den ene siden 
har vi en senpositivistisk naturvitenskap som eneste kunnskapsleverandør om 
naturen. På den andre siden har vi samfunnet som er fortolkningsvitenskap
enes (samfunnsvitenskap og humaniora) område, men som framfor alt er en 
politisk arena. Derfor har alle rett til l ytre seg om hvordan samfunnet er. Det 
er ikke mulig med vitenskapelig autoritet å forutsi hva som kommer til å skje. 

Dette gir opphav til følgende asymmetri i miljødebatten: Naturvitenskapen 
kan autoritært fastslå hvordan naturen «er» og forutsi den, og det er dermed 
et politisk premiss. Verken samfunnsvitenskapen eller politiske bevegelser kan 
med samme rett si noe om hvordan samfunnet «er» eller vil komme til å bli. 
Slike premisser får dermed en mer uklar rolle, med karakter av synsing. 

Resultatet er at miljøproblemene som grunnleggende sett er natur-samfunn 
problemer, omdannes til «naturproblemer» eller «sosiale problemer>>. «Natur
problemene» kan beskrives og løses av moderne naturvitenskap (og tekno
logi), autoritativt og ubestridelig. Man kan si, som biologen Barry Commoner 
gjorde i «Ringen slutteS», at «naturen har alltid rett».24 Det som menes er 
imidlertid at naturvitenskapen alltid har rett. De «sosiale problemene» vil ofte 
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framstå som uklare og omstridte, og derfor som mindre vesentlige. Dette gir 
naturvitenskapen og teknologien et miljøpolitisk hegemoni som lett fører i en 
teknokratisk retning. 

Motekspertise og teknokrati - et uavklart dilemma 

Når miljøbevegelsen hadde stor framgang i første halvdel av 1970-årene, 
skyldtes det at forholdene for kritiske sosiale bevegelser var gode. Norge 
befant seg ennå i en økonomisk oppgangsperiode med lav arbeidsløshet. I EF
kampen gilde skillelinjene delvis på tvers av partiene, noe som førte til politisk 
turbulens og oppløsning av tradisjonelle lojaliteter. Et sterkt radilcalisert elev
og studentmiljø fungerte som en stor aktivistreserve som kunne mobiliseres 
til både kortsiktig og langsiktig virksomhet. 

Miljøbevegelsens strategiske grep for å utløse dette potensialet var den 
aksjonsorienterte ekspertkritikken. Bevegelsen ble bygd opp på aksjoner med 
lokalt eller regionalt tilsnitt, og i disse aksjonene spilte kritikken av etablert 
ekspertise en hovedrolle. Saksbehandlingen i vassdragssaker ble for eksempel 
angrepet med utgangspunkt i prognosene for kraftbehov, i (unødvendig) 
kraftanvendelse, i mangel på analyse av lokale miljøkonsekvenser og i 

. (svakheter ved) analysene av lokale økonomiske og sosiale ringvirkninger. 
Bellona identifiserer seg i dag om mulig enda sterkere med motekspertise
strategien, og den står sterkt også i de fleste andre miljøorganisasjoner. Her 
finner vi altså en linje fra 1970- til 1990-årene. 

Motekspertisebegrepet bygger på et tvetydig forhold til ekspertise. På den 
ene siden er det en kritikk av tendensene til å skille skarpt mellom fag og 
politikk, mellom sak og vurdering. Dermed er det en påpeking av ekspertisens 
politiske rolle. På den andre siden bygger motekspertisebegrepet på en positiv 
vurdering av spesialkunnskaper, i · hovedsak av naturvitenskapelig og 
teknologisk art. De oppfattes som nødvendige forutsetninger for å løse viktige 
samfunnsproblemer, samtidig som de er ressurser i den (miljø)politiske 
kampen. For en sosial bevegelse som miljøbevegelsen er det derfor nødvendig 
med egen ekspertise av to grunner: for å sikre at ekspertisen har «riktig» 
forståelse av problemene, og for å vinne fram i konflikter med «etablert» 
ekspertise. 

På denne måten inngår motekspertisebegrepet i en lang og spenningsfylt 
intellektuell tradisjon, blant annet innenfor den politiske arbeiderbevegelsen. 
Generelt oppfattes vitenskap og teknologi som noe positivt, som grunnlaget 
for den ønskede samfunnsutviklingen, og som et redskap for vekst og 
velstand. Samtidig er det også en tendens til å knytte kunnskapens troverdig
het til ldassemessig ~isjon eller politisk stillingtaken hos kunnskapsprodu
sentene. Et eksempel er Karl Mannheims skille mellom utopisk og ideologisk 
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kunnskap. Den førsmevnte, som innebærer en forandringsorientert innsikt i 
samfunnsforholdene, frambringes av intellektuelle som er knyttet til de 
grupper i samfunnet som ønsker forandring (for eksempel arbeiderklassen). 
Ideologisk kunnskap frambringes derimot for å legitimere og opprettholde 
status quo, med utgangspunkt i konserverende samfunnsinteresser.25 

Vi vet idag at Mannheims skillelinjer er umulige. Den kunnskap eller 

ekspertise som det er aktuelt å anvende, vil alltid være sammensatt og generelt 
umulig å sortere som «ideologisk» eller «utopisk». Enhver «motekspert» vil 

til enhver tid anvende kunnskap med et «borgerlig» eller «etablert» opphav. 
Ikke minst vil «moteksperten» være fanget av det kunnskapsteoretiske skillet 
mellom natur og samfunn. Slike problemer har imidlertid miljøbevegelsen 
reflektert lite over. 

Det skyldes nok at miljøbevegelsen sterkere enn noen annen sosial 
bevegelse er grunnet på tiltroen til moderne teknologi og naturvitenskap. 
Naturvitenskapelige målinger av forurensninger, økologisk forskning, 
ressursøkonomi, o.l. har hele tiden spilt en avgjørende rolle for miljøbeve
gelsens agitasjon og problemforståelse. Paradokset burde være innlysende. En 
bevegelse som målbærer en sterk kritikk av moderne teknologi og naturviten

skap som natur- og miljø-ødeleggende, er samtidig avhengig av den samme 
vitenskapen for å kunne fremme sine argumenter. Dette vitenskapsproblemet 
som miljøbevegelsen har neglisjert, er det i dag viktig å reise. 

I det moderne samfunnet har vitenskapen fått en særlig privilegert stilling 

som «nøytral» problemløsningsinstitusjon. Stadig flere grupper i samfunnet 
henvender seg til vitenskapen, eller riktigere, til forskningsinstitusjoner for å 
få utredet, analysert og helst løst spesifikke problemer. Det er ikke uten grunn 
at forskning er blitt gjenstand for fordelingspolitiske stridigheter, for det er 
viktig å ha en forskningsmessig basis for politiske og økonomiske framstøt 
I en epoke der politiske ideologier er sterkt diskreditert, er forskning et viktig 

legitimeringsgrunnlag for de som ønsker å forandre samfunnet De såkalte nye 
sosiale bevegelsene handler alle i tråd med dette, enten vi nå snakker om 
miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen eller andre. Det samme gjør det statlige 
forvalmingsapparatet, yrkesorganisasjonene, private bedrifter og nærings

organisasjoner. Vitenskapen framstår som en trygg, rasjonell havn i en 

turbulent, postmoderne verden - rasjonalismens ankerfeste i en tilsynelatende 
irrasjonell virkelighet. 

Dette betyr ikke noen blind tillit til forskningen og dens resultater. Også 

vitenskapen møter skepsis fordi den innveves i politiske og økonomiske 
interesser. Men denne skepsisen synes ikke å føre til annet enn ambivalens, 
trolig fordi det for tiden ikke eksisterer noe funksjonsdyktig alternativ. Det 
enkelte forskningsresultat og den enkelte forsker kan bli møtt med stor 
skepsis, men tilliten til det vitenskapelige systemet som helhet er stor. 
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Resultatet er at »mot.eksperten« normalt bare lykkes når han eller hun er en 
bedre ekspert på samme premisser som den etablerte ekspertisen eller i 
utgangspunktet har tilstrekkelig faglig autoritet til å omgjøre et faglig spørsmål 
til et politisk spørsmål. Motekspertisestrategien er derfor en relativt begrenset 

reform-strategi. Dette demonstreres også for eksempel av Bellonas virksomhet, 
på tross av at deres aksjonsformer i noen sammenhenger kan være militante. 
Norges Naturvernforbund er på samme måte sterkt avhengig av sin faglige 
ekspertise som grunnlag for sin lobby-virksomhet og sine lokale aksjoner. 

Et av de åpenbare faremomentene ved dette er at miljøkampen kan 
forvandles til et teknokratisk spill mellom ekspert og mot-ekspert, der vi andre 
reduseres til tilhørere. Dyrkingen av rasjonell kunnskap, tilliten til allehånde 
målinger av tingenes tilstand og den tiltakend~ forakten overfor politikk og 
forhandlinger, er et faresignal. Hva mener for eksempel Dag Hareide når han 
skriver om framtidssamfunnet: 

«Det bærekraftige samfunnet vil stadig gjennomføre kvalitetskontroll 

og naturkvalitet. Hvert år vil dette legges fram sammen med et 
ressursbudsjett. Miljøvernministeren vil ha overtatt den sentrale 
oppgaven til finansministeren som enslags visest,atsminister med 
kontroll over statsbudsjettet».26 

Ser han for seg objektive målinger av «naturens tilstand» som et politisk 
diktat? Ønsker han at miljøvernministeren skal fungere på basis av den samme 
teknokratiske autoritet som finansministrene (les: sosialøkonomiprofesjonen) 
gjorde «i gode gamle dager» under Einar Gerhardsen? Svaret er forhåpentlig
vis nei, men det er dessverre uklart. 

En som skriver tydelig om dette er Hartvig Sætra som i sin siste bok, 
«./amvektssamfunnet - er ikkje noko urtete-selskap», argumenterer for 
teknokratisk samfunnsstyring. Sætras problem er hvordan en skal få 
demokratiske samfunn til å beslutte seg for å gjøre de riktige tingene for å 

oppnå en bærekraftig utvikling når det er så mange lokkende toner som 
trekker i en annen retning. «Den einaste vegen ut av det økologiske uføret 
menneska er i, er at vi overlet kommandoen over ressursbruk og fordeling til 
kompetente overnasjonale organ av økologar med 'voks i øyra'».27 Torstein 
Veblen som var opptatt av økonomisk sløsing, tenkte i liknende baner da han 
i mellomkrigstiden foreslo at ingeniørene skulle overta samfunnsstyringen. 

Problemet med ekspertstyre er først og fremst at det ikke fungerer. 
Årsaken er ikke moralsk, men organisatorisk og styringsmessig. Det er wnulig 
å foreta en rasjonell avveining av forskjellige interesser. Det er også umulig 
med en logisk utledning av et bredt og konkret politisk handlingsprogram fra 
økologisk eller annen vitenskapelig kunnskap. Sætra og andre miljøpolitikere 
som tenker i liknende baner, synes ikke å være tilstrekkelig oppmerksomme 
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på at et økologisk teknokrati faktisk vil kunne forsterke miljøproblemene. Det 
er en stor risiko for at teknokratiet vil skape så dyptgående sosiale for
styrrelser at evnen til å løse miljøspørsmålene vil bli vesentlig redusert 

I siste runde gjenstår så problemet: Når er miljøproblemene løst, slik at 
teknokratiet kan avskaffes? Hvem avgjør dette? En rimelig prognose er at 
miljøproblemene aldri vil være avskaffet, at menneskesamfunnene i all framtid 
vil stå overfor store og vanskelige miljøspørsmål. Øko-teknokratiet ville 
følgelig alltid kunne argumentere for sin fortsatt nødvendighet. Det må derfor 
finnes andre løsninger. 

Føre var, bare i naturen? 

Forskning innebærer, enkelt sagt, deltakelse i kontroverser om hvordan natur 
og samfunn skal forståes, måles, konstrueres, o.l. Først når kontroversene har 
opphørt og det er skapt enighet, har vi fått vitenskapelig kunnskap i ordets 
tradisjonelle betydning som «sann» eller «riktig» beskrivelse.21 

Det kan være nødvendig å handle politisk i situasjoner der kunnskaps
grunnlaget vitenskapelig sett er kontroversielt. Miljøpolitikken inneholder en 
rekke viktige eksempler på dette, slik som virkningene av sur nedbør, 
drivhuseffekten og nedbrytingen av ozon-laget - for å nevne noen av de mest 
vidtrekkende og dramatiske områdene. Problemet er hvordan ikke-eksperter 
skal manøvrere i et slikt terreng, særlig dersom vi står overfor en situasjon 
som både er politisk og vitenskapelig omstridt. 

En logisk strategi i slike spørsmål er det som kallesføre var - å handle 
som om det verst tenkelige utfall er det mest sannsynlige. Det innebærer en 
meget sterkt tilbakeholdenhet overfor naturinngrep, stØtte til de forskere som 
har de mest pessimistiske analysene av miljøutviklingen eller til de som er 
mest kritiske til risikoen ved teknologiske prosjekter. 

Et aktuelt eksempel er konfliktene omkring den såkalte drivhuseffekten. 
Dette er et tilfelle der forskning opererer innenfor et usedvanlig interesseladet 
område, der økonomiske, politiske og miljømessige hensyn spiller en viktig 
rolle. Miljøbevegelsen valgte tidlig side i denne konflikten, for det synspunkt 
at drivhuseffekten er en meget truende konsekvens av et stadig stigende 
forbruk av fossile brensler med tilhørende utslipp av karbondioksid og andre 
«drivhusgasser» i atmosfæren. Begrunnelsen for dette er i utgangspunktet 
fornuftig nok. Det gjelder nettopp om å være «føre var». Derfor er det 
nødvendig å velge den kunnskapen som gir det mest pessimistiske bildet Hvis 
vi handler ut fra den, er vi i hvertfall rimelig sikre på å handle i tide. Eller er 
vi det? Hvordan skal vi forstå føre var-prinsippet? 

Vanligvis behandler miljøbevegelsen miljøproblemer innenfor en 
naturvitenskapsaktig tenkemåte som skiller skarpt mellom natur og samfunn, 
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og som presenterer miljøproblemene i første rekke som natur-problemer. 
Menneskelig handling, for eksempel i form av utslipp av klimagasser, har 
skadelige effekter på naturen. Med andre ord er det en grunnleggende 
asymmetri mellom samfunnet, som blir en drsak, og naturen, som blir en 
virkning. Den naturvitenskapelige forståelsen av virkningene får i for stor grad 
legge premissene for hva som skal gjøres. Det betyr ikke at forholdene i 
samfunnet neglisjeres. Deler av miljøbevegelsen er for eksempel opptatt av 
fordelingsvirkninger av miljøpolitiske tiltak, og mange legger stor vekt på at 
levekårene i utviklingslandene må forandres. Likevel får naturen som regel en 
hegemonisk posisjon som målestokk for miljøpolitiske framskritt. 

Kapitalismens logikk snur delvis dette på hodet Her blir samfunnet (les: 
akkumulasjonstvang og hierarkisering) både et premiss for hvordan naturen 
skal utnyttes og en virkning av hvordan den blir utnyttet. Samfunnets rikdom 
hviler på naturgitte forhold, men husholderingen av de naturgitte forholdene 
er underlagt kravene fra den internasjonale konkurransekampen og oppretthol
delsen av det moderne masseforbruket Her er det sosiale forhold (vekst i 
brutto nasjonalprodukt, profittrate, o.l.) som er hegemoniske målestokker for 
framskritt. 

I en vennligsinnet fortolkning er Verdenskommisjonens drøfting omkring 
«bærekraftig utvikling» et slags forsøk på å bygge bro mellom to de 
asymmetriske tenkemåtene. Vi kan kritisere den for å være ullen og for å 
være preget av vekst-optimisme, men diskursen rundt «bærekraftig utvikling» 
er et lite skritt i retning av å omdefinere miljø- og befolkningsproblemer til 
et kompleks av natur-samfunn relasjoner som må håndteres helhetlig. 

Det er i denne retningen vi bør fortsette. Det betyr at miljøbevegelsen i 
sterkere grad må interessere seg for kulturelle og politiske forutsetninger for 
å vinne oppslutning om gjennomføringen av miljøtiltak. Blant annet er det 
nødvendig å kvitte seg med forestillingene om at kriseforståelse og elendighet 
er det beste grunnlag for politisk mobilisering. Den europeiske venstresida har 
i løpet av de siste 15 åra smertelig fått lære at økonomisk krise og arbeidsløs
het ikke gir økt oppslutning om sosialistiske programmer, snarere tvert imot 
Riktignok - og med betydelig historisk ironi - kan vi fortolke omveltningene 
i Øst-Europa som et produkt av «system-krise». Men vi ser samtidig at den 
turbulente situasjonen skaper betydelig politisk ustabilitet og problemer for 
gjennomføringen av forbedringstiltak. Det som miljøbevegelsen trenger, er i 
stedet positive politiske læreprosesser: Resultatrik handling skaper mer 
resultatrik handling. 

På en måte har organisasjoner som Greenpeace og Bellona forstått dette. 
De velger aksjonsmål der de har rimelig sjanse for suksess og vinner på det 
Disse aksjonsmålene er ikke definert på naturvitenskapelige premisser, men 
ut fra mediemessige og taktiske vurderinger. Problemet med disse organisa
sjonene er deres elitekarakter, slik at den politiske læringen blir altfor 
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begrenset. Her er miljøheimevem og miljødetektiv-virksomheten til NNV mfl. 
mer lovende, men den står i fare for å banalisere kriteriene for suksess. 
Dermed blir den politiske læringen mindre betydningsfull. 

Problemene med miljøbevegelsens lydhørhet overfor den naturvitenskape
lige defineringen av miljøproblemene dreier seg om faren for pessimisme, 
handlingslammelse og aksept av teknokratiske løsningsforslag. I tillegg er det 
en mangel på opptatthet av å vurdere de politisk-strategiske konsekvensene av 
miljøtiltak. Miljøpolitikken har lett for å bli altfor vitenskapeliggjort og 
prinsipiell. Det har vært viktigere å handle riktig enn å handle slik at en sikrer 
positiv politisk læring og langsiktig oppslubling. Her står miljøbevegelsen 
overfor de samme dilemmaene som den sosialistiske bevegelsen: forholdet 
mellom reform og revolusjon, mellom opportunisme og strategi. 

Dag Hareide reiser i sin bok Det gode Norge problemet om den sosiale 
forvitringen av det norske samfunnet, om tendensene til oppløsning av 
solidaritet og gjensidighet. På en måte er dette en gammel diagnose av 
problemene i moderne samfunn, deres tendens mot anomi. Forvitring er 
imidlertid en alvorlig utfordring både for miljøbevegelsen og andre sosiale 
bevegelser fordi det vanskeliggjør målrettet politisk handling. Det er med 
andre ord nødvendig å utvikle politiske strategier som ikke bidrar til økt 
forvitring, helst til en reduksjon. 

Føre var-tankegangen kan derfor ikke stå som et enerådende premiss for 
håndteringen av miljømessige kontroverser. Den må suppleres med grundig 
politisk refleksjon omkring hva føre var-tiltak vil bety for den langsiktige 
oppbyggingen av miljøpolitisk handlingsevne. I tillegg må de naturviten
skapelige beskrivelsene vurderes kritisk. Miljøpolitikken må ha et dobbelt mål. 
Den skal løse miljøproblemer og styrke det politiske grunnlaget for framtidig 
løsning av miljøproblemer. Den må også ha et dobbelt fundament, kritisk 
innsikt i såvel natur som samfunn. 

Miljøbevegelsens oppgave: Aksjon eller revolusjon? 

Hva skal miljøbevegelsen være - en miljøaksjonsbevegelse eller en samfunns
omformende bevegelse? Problemstillingen kan virke søkt, i den forstand at det 
ene på sett og vis forutsetter det andre. Likevel er det et viktig spørsmål som 
reiser sentrale problemer i politisk teori, ikke minst om forholdet mellom 
partier og sosiale bevegelser. 

Innenfor dagens miljøbevegelse finnes det to klare tyngdepunkt i forhold 
til den nevnte problemstillingen. Vi har små, elitepregede organisasjoner som 
Bellona og Greenpeace der aksjoner og aksjonsslØtte ubetinget er hovedsaken. 
Både Bellona og Greenpeace kjører en sterkt ((saksorientert» linje der 
samf~yn og generelle politiske standpunkter tones ned så langt som 
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mulig. Bellona har i sin pragmatisme faktisk gått så langt som å samarbeide 
mer vennligsinnet med industriledere enn med offentlige myndigheter. Det 
virker som om Statens forurensningstilsyn (SFI) har fått en rolle som «taktisk 
hovedfiende», noe som er logisk dersom Bellona skal profilere seg som 
«kompetansesenter». I så fall er jo SFf deres viktigste konkurrent. Et ironisk 
poeng er at SFfs arkiver i virkeligheten utgjør Bellonas viktigste kilde. 

Som det andre ytterpunktet har vi de såkalte grønne partiene. De 
representerer et forsøk på å la miljøspørsmål danne grunnlag for generell 
politisk virksomhet i ulike parlamentariske fora. Miljøproblemene gis på 
denne måten forrang framfor andre problemer, men samtidig er det mange 

politiske spørsmål med perifer miljømessig betydning som det likevel må tas 

stilling til. Det krever et bredere politisk-ideologisk program, selv om de 
grønne partiene har vært flinke til å omgå slike utfordringer. 

Partiet De Grønne i Norge er uten vesentlig betydning. Det gjelder såvel 
oppslutningen som dets politiske standpunkter. En av grunnene til dette er 
selvsagt at både SV og Venstre i lang tid har valgt en «grønn» profilering, 
slik at nisjen er opptatt Dessuten er miljøspørsmål i betydelig grad blitt sugd 
opp også av de andre partiene. Ikke minst Arbeiderpartiet har skaffet seg en 
miljøprofil, og det er ikke så lett å dunke Gro Harlem Brundtland i slike 
spørsmål som det var med Trygve Bratteli og hans generasjon av moderni
seringspolitikere. Partiene har rett og slett tåkelagt miljødebatten i den 
forstand at den framstår som mer preget av gradsforskjeller enn av prinsipp
forskjeller. Når Erik Solheim, Torbjørn Berntsen, Anne Inger Lahnstein eller 
Kjell Magne Bondevik diskuterer miljøspørsmål, er det i en os av velvilje. 

Verken NNV, FIVH, Natur og Ungdom eller Bellona er i stand til å få denne 
debatten til å se ut som om den dreier seg om annet enn ulikt syn på tempoet 

i handlingsplanene. 
Nå ville det også være dumt å benekte at det faktisk skjer en del på 

miljøområdet, både i tilknytning til det politiske systemet og i tilknytning til 
den kapitalistiske markedsøkonomien. Vi kan etter hvert snakke om et 
miljøvernapparat av merkbar tyngde, et apparat som i hvertfall har lokal og 
nasjonal betydning. Selv om dette apparatet ikke er spesielt radikalt i 
miljøpolitisk forstand, 29 vil det langsomt, men sikkert - i tråd med byråkratiets 
egenlogikk - iverksette stadig nye tiltak som kan legitimere apparatets 

eksistens og vekst Også en god del kapitalister har oppdaget at miljøspørsmål 
representerer nye profittmuligheter. Renseteknologi har et voksende marked, 
og «miljøvennlighet» er i ferd med å bli et viktig reklamepoeng. Selv 
bilindustrien er i ferd med å forsøke å produsere «grønne biler», mens 
oljeselskaper tilbyr «bevaring» av regnskog som medgift ved kjØP av bensin. 

Marxister har hatt en tendens til kapitallogisk å fastslå at kapitalismen 

aldri ville kunne løse miljøproblemene. Det er mange gode grunner til å 
argumentere slik, men ikke desto mindre er denne problemforståelsen for 
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mekanisk. Slik jeg ser det, er det to hovedsvakheter ved det «tradisjonelle» 
resonnementet Det første er neglisjeringen av statens rolle, både nasjonalt og 

internasjonalt, i tilknytning til å opprettholde mulighetene for den kapitalis
tiske konkurransen. «Reproduksjonen av de allmenne produksjonsforholdene» 
som det heter i kapitallogikken, står helt klart på den politiske dagsorden i alle 

industrialiserte land. Selvfølgelig er det ikke gitt at statsmakten greier denne 
oppgaven, men det er problematisk a priori å påstå at dette ikke vil være 
mulig. 

Den andre hovedsvakheten ligger i den implisitte antakelsen om at 
økonomisk vekst i form av akkumulasjon av kapital nødvendigvis må skje i 
form av vekst i den materielle produksjonen. En generell fordyring av 
industriprodukter som følge av mer miljøvennlig produksjon behøver ikke føre 

til systemsammenbrudd. En kan også tenke seg en omlegging til en større 
grad av tjenesteytingsøkonomi. 

Disse korte bemerkningene er ikke ment som noen stØtte til teoriene om 
såkalt grønn kapitalisme. Selv om kapitalismen historisk sett har vist seg 
meget tilpasningsdyktig, er ikke miljøproblemene helt enkle å håndtere 
gjennom markedsøkonomiske grep. «Grønn produksjon» har ikke ubetingede 
konkurransefortrinn. I tillegg er merkelappen «grønn» ingen garanti for 
miljøvennlighet Det er følgelig viktig å framheve politikkens betydning -
hvilke miljøpolitiske krav som blir stilt og med hvilken oppslutning, vil ha en 
avgjørende betydning for utviklingen i årene som kommer. Om kapitalismen 

overlever, er slik sett et empirisk spørsmål. Forøvrig er det - som allerede 
nevnt - all grunn til å kvitte seg med forestillingene om at miljøproblemene 
noen sinne vil bli løst Miljøkampen vil fortsette på ubestemt tid. 

Miljøbevegelsens aksjoner vil derfor være av stor betydning, både på 

grunn av deres politiske effekt og som politiske læreprosesser. Det er uklart 
om bevegelsen selv vil kunne organisere disse læreprosessene, utover en 

umiddelbar, taktisk erfaringsoppsamling. Organiseringen av politiske lærepro
sesser må uansett også være en oppgave for en bredere politisk offentlighet 

(troen på «Partiets» evne til dette er vel sterkt svekket hos de fleste). 
Miljøbevegelsen har - i hvertfall i dag - sterke begrensninger på bredden i sitt 
samfunnspolitiske engasjement. Disse begrensningene ligger i bevegelsens 

tverrpolitiske karakter, for bredere engasjement gir smalere oppslutning. De 
ligger også - som jeg har forsøkt å vise i denne artikkelen - i forsøket på å 
lage en naturvitenskapsbasert politikk uten tilstrekkelig vitenskapskritikk. 
Resultatet er klare teknokratiske tendenser, i retning av rasjonalisme og . 
autoritær påberopning av «sann kunnskap». 

Innebærer dette en avvisning av for eksempel Worldwatch Institutes 
analyser av at verden står overfor meget alvorlige og truende miljøproblemer? 

Selvsagt ikke. Saken dreier seg om hvilken politikk som skal føres på basis 
av disse analysene, og det er ikke logisk avledbarL 
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Veien videre i miljøkampen går ikke i første rekke gjennom mer analyse og 
ideologisk skolering i miljøbevegelsen, selv om begge deler er nødvendig. 
Miljøbevegelsen bør ikke ta mål av seg til å bli et parti, selv om det er mye 
misvekst i partifloraen vår. I stedet bør den videreutvikle aksjonsorienteringen 
for å presse i gjennom bedre miljøtiltak i lokale, regionale og nasjonale saker, 
og for å vise at det er muJig å handle. 

Samtidig bør miljøbevegelsen skape stØrre avstand til naturvitenskap og 
teknologi, framfor alt for å unngå en teknokratisering, men også for å svekke 
tendensene til moraliserende pessimisme. Dersom miljøkampen blir redusert 
til forhandlinger mellom eksperter og mot-eksperter, slik vi ser tendenser til 
i dag, blir den også av mindre betydning. 
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